
Hargita megyei Pisztrángosok egyesülete

Érdekérvényesítés, 
patakvédelemmel

Hét alapító taggal immár hivatalosan is megalakult teg-
nap a Hargita megyei Pisztrángosok egyesülete. a piszt-
rángtenyésztők érdekérvényesítését felvállaló szervezet 
a megye minden halasgazdája előtt nyitva áll.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Bors Zoltán csíkmenasági állatorvost, pisztrángtenyész-
tőt (képünkön) választották tegnapi alakuló ülésükön 
a frissen létrejött Hargita Megyei Pisztrángosok Egye-

sületének elnökévé a megye összegyűlt pisztrángtenyésztői. 
A hét alapító taggal létrejött szakmai egyesület elnökének 
munkáját alelnökökként– szintén a pisztrángtenyésztők kö-
zött jól ismert két szakember – a Csíkrákos és Lóvész között 
tenyésztavakat működtető Filtermaister Zsolt és a homoródi 
zónában, halgazdaságát a Vargyas-patak vizére alapozó Pál 
István segíti. A Hargita megyei önkormányzat kezdeménye-
zésére létrejött pisztrángtenyésztői egyesület kapcsán Márton 
István, a megyei tanács vidékfejlesztési közhasznú társaságá-
nak elnöke az újonnan létrejött egyesület fő feladatának a hal-
tenyésztők érdekérvényesítését tartotta, de mint Bors Zoltán 
lapunknak kifejtette, az egyesületen keresztül bonyolítanák le 
a közös tápanyag- és gyógyszervásárláson túl a pisztrángivadé-
kok beszerzését, de magának a végterméknek az értékesítését 
is. „Célunk, hogy a beszerzés és a pisztrángértékesítés is – egy-
mást védve – egységesebben és hatékonyabban történjen. De 
az egyesület révén, közösen szeretnénk fellépni a hegyi patako-
kat szennyezők ellen is. A víz arany. Azt a vizet pedig, amiben 
a halaink élnek, nemcsak saját érdekünkből, hanem mindenki 
érdekéből adódóan is védenünk kell” – fogalmazott a megyei 
Pisztrángosok Egyesületének elnöke. „De nemcsak magunk 
felé húz a kezünk. Nagyon reméljük, hogy az egyesületen ke-
resztül az előttünk álló öt év alatt a környékünkön levő ter-
mészetes patakokat felügyelve és őrizve sikerül újra visszatele-
píteni hegyi vizeinkbe a pisztrángot, szemben azzal az utóbbi 
húsz évben eluralkodott folyamattal, ami sajnos mára teljesen 
tönkretette a hegyi patakainkat” – tette hozzá Filtermaister 
Zsolt. Az egyesületbe tagként szeretettel várnak még minden 
Hargita megyei pisztrángászt is.

Június 15-ig nyújthatják be a Hargi-
ta megyei juh- és kecsketartó gaz-
dák idei évi támogatási kéréseiket 
a Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA) csík-
szeredai központjához. A tavaly 
több mint 76 ezer anyajuh és közel 
8 ezer anyakecske után igényeltek 
támogatást megyénkből a gazdák.

HN-információ

A május 16-án indult kam-
pány keretében még közel 
három hét áll rendelkezésére 

a Hargita megyei anyajuh- és kecske-
tartó gazdálkodóknak az állataik utá-
ni támogatás igénylésére. A megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökség csíkszeredai központ-
jában június 15-ig fogadják a gazdák 
támogatási kérését. 

A gazdálkodók anyajuhokra és 
anyakecskékre vonatkozó támogatási 
kiírását a mezőgazdasági miniszter 
2011/108-as rendelete szabályoz-
za, ami gyakorlatilag módosítja és 
kiegészíti a tavaly napvilágot látott 
2010/98-as szakminiszteri rendeletet. 
E szerint azon anyajuhok és anyakecs-
kék után jár támogatás, amelyek folyó 
év március 31-ig betöltötték az egy 
évet, illetve a kérelmezés pillanatában 
legkevesebb 50 anyajuh és/vagy 25 
anyakecske szerepel a kérelmező nevén 
az Országos Farmnyilvántartó (RNE) 
adatbázisa szerint. Az előzőleg kézzel 
kitöltött kérelmeket – a mellékletek-
kel együtt – telefonos bejelentkezést 
követően az APIA Hargita megyei 
központjában lehet benyújtani. Az in-
tézmény tegnap lapunkhoz eljuttatott 

közleménye szerint a gazdának a kére-
lemhez, illetve a fülszámokat növekvő 
vagy csökkenő sorrendben tartalmazó 
melléklethez csatolniuk kell a személy-
azonossági igazolvány másolatát, a 
farmszámra vonatkozó igazolást (card 
de exploatatie). Jogi személyek és be-
jegyzett magánszemélyek esetében a 
cégbejegyzési másolatot/bírósági vég-
zés másolatát/adószámra vonatkozó 
másolatot (copie Cod fiscal), a cégve-
zető személyét igazoló dokumentum 
másolatát is csatolni kell a kérelmezési 
dossziéhoz. Fontos tudniuk, hogy 
minden kérelmező farmregiszteri 
azonosítóval kell rendelkezzen, amit 
az APIA területi irodáiban lehet meg-
szerezni. Újdonságnak számít, hogy 
a 2009-es évhez hasonlóan, a juh- és 
kecsketartó egyesületeknek idén is 
láttamozniuk kell a támogatási kérel-
meket. Ehhez a kérelmezőknek a tör-

vényesen létrejött juh- és kecsketartó 
egyesülettől egy bélyegzővel és aláírás-
sal ellátott bizonylatot kell csatolniuk 
a kérelmekhez.

Mivel az APIA munkatársainak 
a fülszámok alapján kézzel kitöltött 
kérelmeket elektronikusan újra kell 
generálni, a torlódás elkerülése, vala-
mint a kérelmek gördülékeny feldol-
gozása végett, a gazdáknak telefonon 
előjegyzési számot kell igényelniük 
az APIA megyei központjánál a 
0266–310148 vagy a 0725–544074-
es telefonszá mok valamelyikén 8.30–
15.00 óra között. Hogy az esetleges 
fülszámhibák ne a kérelmek újragene-
rálásánál derüljenek ki, az intézmény 
szakemberei a juh- és kecsketartó gaz-
dáknak azt ajánlják, hogy a kérelem, 
illetve a mellékletek kitöltése előtt 
tényleges állományukat a körzeti állat-
orvos adatbázisában szereplő adatok-
kal is vessék össze. Ha a hibaszázalék 
meghaladja a 3 százalékot, az előző 
évhez hasonlóan szintén büntetést 
von maga után. Fontos követelmény, 
hogy a támogatásra megjelölt állo-
mányt a gazdáknak 2011. augusztus 
31-ig meg kell tartaniuk. Ez a határidő 
azokra is vonatkozik, akiknél helyszí-
ni ellenőrzésre került sor, és minden 
rendben találtatott – hívja fel a figyel-
met az intézmény. A jószágok eladá-
sára tehát csak szeptember elseje után 
kerülhet sor. A Hargita megyei kifize-
tési ügynökségnél tavaly 633 kérelem 
keretében 76 439 anyajuhra kértek a 
gazdák támogatást, míg a kecskékre 
vonatkozóan az APIA-hoz benyúj-
tott 147 támogatási kérelem 7872 
egyedre vonatkozott. Az APIA köz-
ponti irodájának szakemberei idén is 
megközelítőleg ugyanennyi kérelemre 
számítanak.

hírfolyam

> Támogatás szarvasmarha-, juh- és 
kecsketenyésztői egyesületeknek. Május 
végi határidővel új pályázati lehetőséget kí-
nál Hargita Megye Tanácsa a megye szarvas-
marha-, juh- és kecsketenyésztői egyesületei 
számára, támogatva azon egyesületi tagok 
eszközvásárlását, akik a juh-, kecske- és tehén-
tejet feldolgozott állapotban szeretnék érté-
kesíteni. De a támogatás pályázható továbbá 
tejbegyűjtő pontok felszerelésére, állatkiállí-
tások, kerekasztal-beszélgetések, konferen-

ciák szervezésére, illetve ehhez kötődően a 
gazdák szakmai rendezvényeken való rész-
vételére. Az előirányzott keretösszeg 94 ezer 
lej, a vissza nem térítendő támogatás a pályá-
zat összköltségének 49 százaléka. A pályáza-
tok leadási és iktatási határideje: 2011. május 
30. „Történelmünk, mindennapjaink, egész 
székely népünk életének szerves része a me-
zőgazdaság, a különböző hagyományos népi 
mesterségek, amelyek nélkül identitásunk 
szerves részét veszítenénk el” – nyilatkozta 
a támogatási kiírás kapcsán Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke. „Éppen 

ezért a megyei tanács minden lehetséges 
eszközzel támogatja ezt a gazdasági ágaza-
tot, a termeléstől az értékesítésig minden 
lépést szeretnénk felkarolni és elősegíteni, 
hogy minél szélesebb körben elterjedjen. 
Ezt a célt szolgálja ez a pályázati rendszer 
kialakítása is, amely által lehetőségünk 
van a termelőknek közvetlenül támogatást 
nyújtani tevékenységük elősegítéséhez” 
– tette hozzá Borboly. A tanácselnök egy-
ben felkéri a gazdákat, hogy minél többen 
igényeljék a támogatásokat, amelyekről bő-
vebb információt a megyei önkormányzat 

vidékfejlesztési közhasznú egyesületének 
székhelyén kaphatnak – Csíkszereda, Sza-
badság tér 5. szám –, a megyeháza 244/B 
irodájában; telefon: 0740–169850, e-mail 
cím: avramcamelia@hargitamegye.ro. A 
kiírás feltételei ugyanakkor megtekinthe-
tők Hargita Megye Tanácsának honlapján 
(www.hargitamegye.ro) a Pályázatok me-
nüpont alatt. Mint arról már lapunkban 
is beszámoltunk, szintén május 30-ig pá-
lyázhatnak számos területen a költségek 49 
százalékos támogatásáért a Hargita megyei 
lovasegyesületek is.
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